
 هباتك يف فلؤملا دراوم مهأ

 ةددعتم دئاوف نم اهل امو «نيفلؤملا دراوم يف ثحبلا ةيمهأ ئفخت ل

 2١7 يحصتتلاو ةلباقملا دنع عفنلاب ةساردلا عوضوم باتكلا ئلع دوعت

 ةيملعلا ةكرحلا ائلع دوعتو «هعالطاو هتفاقثو فلؤملاب ةفرعملا الع دؤعتو

 .ةفلتخم تاهاجتا يف اهنم لوقنملا تافلؤملا ائلع دوعتو ءرصعلا كلذ يف

 ناك امبر هنأل هنم صوصن لقنو .فلؤملا نمز ىلإ هئاقبو ءباتكلا دوجوك
 اًبحر الاجم نوكيف ةريثك عضاوم يف فلؤملا هيلع دمتعا امبر لب ءاّدوقفم

 .("2اهطسب ناكم اذه سميل ةريثك دئاوف يف «ةنزاوملاو ةنراقملل

 ةريغل ايهتي آل اه بقكلا نب 'ينتقاو :ريثك نبا هةبحاص لاق «بتكلا ليصحتب

 .©)7فلخلاو فلسلا بتك نم هرشع ليصحت

 اذه يف عبتتن نل اننكل .ةصاخ ةميق فلؤملا رداصم عبتتل لعجي اذهو
 حرص يتلا كلت ئلع يتأن ثيحب .فلؤملا اهنم لقن يتلا رداصملا لك لصفلا

 نم نأل ؛اهب حرصي مل يتلا كلت وأ اهيفلؤمب حرص يتلا كلت وأ اهئامسأب

 حاحصلا :ثيدحلا بتكك .هنع لقنلا نم اذج رثكم وه ام فلؤملا رداصم

 اهنمو هتافلؤم لك يف هتدمع هذهف ءاهريغو تافنصملاو ديناسملاو نئسلاو

 )١/ 5١(. «نيعقوملا مالعأ»ل انتمدقم رظني )١(

 .ديز وبأ ركبل (7117/-5١17ص) «هدراومو هراثآو هتايح :ةيزوجلا ميق نبا» رظني )١(

 .(07 5 )١4/ «ةياهنلاو ةيادبلا» (*)
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 ةيعوضوملا هتعيبطل رداصملا هذهم فلؤملا بتك ايظحأ وه لب «باتكلا اذه

 .ئفخت ال يتلا
 هدامتعا رثكيو لقي و «هباتك يف اًريثك فلؤملا اهيلع دمتعي بتك كانهو

 هذه نمو .هيف طسبلاو ثحبلا عوضوم بسحب باتكلا نوضغ يف اهيلع
 :.هبتكلا

 .ةفلتخم تاياورب دمحأ مامإلا لئاسم -

 .امهريغو ««ثيدحلا فالتتخا»و مألا» :يعفاشلا بتك 5

 .«فارشإلا»و .«طسوألا» :رذنملا نبا اباتك -

 .(رفاسملا داز»و ««يفاشلا» :لالخلا مالغ اباتك -

 .«ننسلا ملاعم» :يباطخلا باتك -

 عماوج»و ,«عادولا ةجح»و ؛«نئلحملا)» :يسلاتألا عج نيأ بتك -

 .«ةريسلا

 .«راكذتسالا»و .«ديهمتلا» :ريلا دبع نبا اباتك -

 لئالد»و ««ريبكلا ننسلا»و ««راثآلاو ننسلا ةفرعماا :يقهيبلا بتك -

 .«ةوبنلا

 .ةصاخ «ىنغملا» :ةمادق نبا باتك -

 .هنم هعمس امم وأ هبتك نم ةريثك عضاوم يف لقن :ةيميت نبا هخيش .

 .هتارايتخا ايكحو

 بيذه» :لثم ءثحبم ءافيتسال هبتك ضعب ئلإ فلؤملا لاحأ امبرو -
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 ءالجاو )١1577/1١(. «هتالكشمو هللع حاضيإو دواد يبأ ننس

 81١(. ءالا7 )١/ «مانألا ريخ لع مالسلاو ةالصلا لضف يف ماهفألا
 3١8/5(. 2508 /7) «ريرحلا سابل نم مرحيو لحي امب ريبحتلا»و

 ,(؟؟ + / 5) «ةداعسلا راذ حاتفم»و .(؟ 3/9 «ةيكلاسلا جرادماو

 1١/0 /؟) هباتك نم عضاوم يف امك ةلأسملا يف ةلاسر فيلأتب دعو وأ

8 6). 

 تادلجيب ريس ةةصايخ ةيع وش مدعو لشي ةلجم لك رابعابو

 .فلؤملا

 :لوألا دلحملا رداصم نمف *

 وهو .ةعامج نبا نيدلا زعل اهلك لوسرلا ةريس يف ريبكلا رصتخملا» -
 فلؤملا ٌمسُي ملو «لوآلا دلجملا يف ةريسلا مسق يف فلؤملا رداصم مهأ نم

 )١/ 174-١70( دلي يبنلا سارفأ ركذ امل هنأ ريغ «هيلإ راشأ الو باتكلا

 يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ مامإلا اهعمج ءاهيلع قفتم ةعبس هذهف) :لاق

 ينربخأ» :لاق تيبلا لقن دعبو .«لاقف تيب يف يعفاشلا ةعامج نب قاحسإ

 دقو .(«هتعاطب هللا هرعأ رمع وبأ زيزعلا دبع نيدلا زع مامإلا هدلو هنع كلذب

 ىف نيدلا وه ركذو ,الا*# ةنس نيدلا وشي هوباوالا 7 ةنس نيدلازع فوت

 .ةرم ريغ روكذملا تيبلا هدشتأ هدلاو نأ «هرضتخماا

 درو كَم يبنلا ناتخ يف ةحلط نبا لامكلا باتك ئلع فقو دقو -

 )58/١(. ريخألا لوق ركذو امهفصوو «هيلع ميدعلا نبا لامكلا
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 رمأ يف هنع هاكح ام نكلو .مالسإلا خيشل «ةينامرقلا» )١54-17/1١(:

 هلاوقأو هتارايتخا لقنو .ةيوفش ةياكح اهنأكو ءاهيف دري مل (177”ص) ةباؤذلا

 .هباتك نم ةريثك عضاوم يف

 مسي ملو يباطخلل «ننسلا ملاعم» :دلجملا اذه يف هرداصم نمو -

 رشي ملو يليبشإلا قحلا دبعل «ئطسولا ماكحألا»و «(5405 )١/ باتكلا

 .باتكلا مسي ملو يذمرتلل «لتئامشلا»و «هيلإ

 )١/ 19١-١9175( براشلا صق يف لِي هيده لصف يف فلؤملا دمتعا دق -

 (ديهمتلا»و .مالكلا لوأ يف ربلا دبع نبا ركذو «/ديهمتلا» باتك ئلع

 نم لقن روكذملا لصفلا ءانثأ يفو .فلؤملا رداصم مهأ نم (راكذتسالا»و

 .(6 )١/ ١ اًضيأ رخآ عضوم يف هنم لقنو «ةمادق نبا ينعي دمحم ىبأل (ينغملا»

 .فلؤملا ئمس دقو بيطخلل «تونقلا» باتك : هرداصم نمو -

 حرشا)و )5١١/١(( باتكلا ئمس دقو مكاحلل «ئحضلا لضف» باتكو

 وهو .همالك لقنو )5717/١( حراشلا ئمسو لاطب نبال («يراخبلا حيحص

 باتك نم فلؤملا اهلقنو يربطلا اهقاس ئحضلا ةالص يف ةريثك راثآ ردصم

 مث(١115-1 )١/ نآرقلاب ينغتلا يف يربطلا مالك لقن هنمو «لاطب نبا

 .(1765 )١/ هامسو لاطب نبا مالك

 ملو .يزوجلا ول «نيكورتملاو ءافعضلا» باتك :هرداصم نصموو -

 دقو (1178ت) بالاجلا نبال «سنأ نب كلام مامإلا هقف يف عيرفتلا»و (64

 مسي ملو «ملسم حيحصل يوونلا حرش» :اهنمو )51/7/١(. باتكلا ئمس
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 (حاحصلا»و )١/ 20١:6٠٠( هامسو يرهزألل «بيذهتلا» اهنمو .باتكلا

 ينطقرادلل «ةيؤرلا» باتك اهنمو )١/ 26٠0١(. فلؤملا ئمسو يرهوجلل

 باتثكلا مسي ملو ديبع ىبأل («(ثيدحلا ييرغ»و«(١/9٠:0)هامس دقو

 ,(١/018)هامس دقو ايندلا ىبأ نبال «تامانملا» باتكو ©« /)

 .هّمسي ملو )059/١-26:0( ةماش يبأل «ثداوحلاو عدبلا راكنإ»و

 مسا ركذو )511/١(( عضوم يف همس دقو يقهيبلل «ننسلا ةفرعماو

 ملو يسدقملا ءايضلل «ماكحألاو نئسلا»و ءئرخأ عضاوم يف طقف فلؤملا

 .فلؤملا ركذو )75557/1١-/1017( مكاحلل («ثيدحلا مولع ةفرعم»و .هيلإ رشي

 «حاحصلا ديرجت» ئلع اًضيأ هعم لاحأو «ىلعي يبأل «عماجلا» هرداصم نمو

 )١//57( اعيمج اهامس دقو ءميكحلا يذمرتلل («لوصألا رداون»و نيزرل

 يناجزوجلل (مجرتملا» :اهنم لقن هنأ رهظي يتلا رداصملا نمو -

 217 نية 2/١9 «ىبظرقلا ريسفتالاو (07570)

 يبأ هخيشو «مالسإلا خيش هخيش نع هاكح ام :ةيوفشلا رداصملا نم -

 ثدحملا ىليلخلا نامثع نب دمحم هبحاصو )555/١( يزملا جاجحلا

 )55/1١(. سدقملا تيب

 :يناثلا دلحملا رداصم نمو *

 ةأاهسو 7( 47 * © 27١7 /7؟) يربطلا ٌبحملل «لئئفطصملا ةجحا -

 .(اا .عادولا ةجح انه

 عضاوم يف مزح نبال 7١2«عادولا ةجح» نم دلجملا اذه يف لقنو -

 .دلجملا اذهل مالعألاو بتكلا سرهف رظني )١(

 د



 .ةشقانملاو درلل وأ ريرقت ّلقن ةريثك

 هيلع دمتعا ءيزوجلا نبال :«ميّعلا موي موص نع ميّضلاو موللا ءرد» ب

 «نئسلا) ْق وسلظالا نميأ نبا نع لقن :ثيدحلا بتك نمو -

 .(7737/5) «ماكحألاو نئسلا» هباتك نم يسدقملا ءايضلا نعو .(977/؟)

 نايب» يف ىسافلا ناطقلا نباو .(797 :91/ /7) «هماكحأ» يف قحلا دبع نعو

 ضايع يضاقلا نع :ثيدحلا حورش نمو .(73720 1 /؟0 «ماهيإلاو مهولا

 .(57/5١؟) ىبهذلل «ءافعضلا»و .(558.655ا//7)(ريبكلا للعلا»

 .(797 /7) يرشخمزلل «قئافلا»و

 رصتخمااو ((7175/7) يروثشلا نايفس «عماج» نع :هقفلا بتك نمو -

 يوونلل «راكذألا»و ,(3945 /7) لالخلا باتكو ٠”7(. /7) «ىقرخلا

 نيدلا جاتل «ديفملا»و «(5 45 /7) يعفاشلل «ريبكلا باتكلا»و .ه©20)

 .(7516 /7) فسوي يبأل (هقفلا عماوج»و «(79406 /7) يردركلا

 :اًنراق ٌحح هلك يبنلا نأ يف ةيميت نبا مالك نم اًرصتخم الصف قاسو ب

(/ 5 0155-12 

 :يزاغملاو ريسلاب صاخلا وهو «ثلاثلا دلحملا رداصم *

 :ةيتآلا بتكلا ئلع يزاغملا رابخأ لقن يف فلؤملا دامتعا ناك

 هّلك ءزجلا يف اًريثك فلؤملا هيلع دمتعا دقف «ىقهيبلل «ةوبنلا لئالد» - ١

 .ةورع نع دوسألا يبأ يزاغمو «ةبقع نب ئسوم يزاغم نع هتطساوب لقنو
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 هلقن ام نأ دجن اذلو .هنع ريكب نب سنوي ةياور نم قاحسإ نبا يزاغمو

 نبا ةريس» يف اًّمع هظفل يف اًنايحأ فلتخي قاحسإ نبا يزاغم نم فلؤملا

 فلؤملا امنيب .هنع يئاكبلا دايز قيرط نم اهلقني ماشه نبا نأ كلذو ««ماشه

 ىلع رظنا .يقهيبلا اهدنسُي ىتلا هنع ريكب نب سنوي ةياور ئلع اهيف دمتعا

 ةلاسرلا ةعبط باح صأ ئطخي انهو .( 507 لا“ /") لاثملا ليبس

 وأ فلؤملا نم مهو هنأ مهنم اًنظ «فلؤملا هتبثأ امب ماشه نبا ظفل نولدبتسيف
 75٠(. 785 /7) :رظنا ءأطخ

 اهدنسأ يتلا يدقاولا يزاغم نم رابخألا ضعب اًضيأ فلؤملا هنم لقنو

 عضوم يفو .لاثملا ليبس ئلع (87"7 ا“ 5 7٠ /7) :رظنا .هنع يقهيبلا

 .هتطساوب ناميلس نب رمتعملا يزاغم نم لقن (7050)

 «ةوبنلا لئالد» نم امهريغو «نيحيحصلا» ثيداحأ فلؤملا لقنيو «لب

 . يقهيبلا ئلإ ال بتكلا كلت ئلإ اهوزعيو «يقهيبلا هب اهاور يذلا ظفللاب

 انهو .( 54-558 38٠ لال لوا للا /9) :لاثملا ليبس نلع رظنا

 انف هييحصلا ظافلا اب ةولدعسيف ةلاس لا ةعبط باسصسأ عطغي اًضيا
 7١7/1(. .537/6 «5 57/ /7) :رظنا .مهوف هظفح نم اهدروأ فلؤملا نأ مهنم

 نيعضوم يف الإ هنم يزاشملا لفت دنع «لئالدلا» باتك مسي مل فلؤملاو

 نأك ةرشابم يزاغملا باحصأ لإ اهوزعي نأ بلاغلاو «(72694 )/ 58٠

 :لوقي اًنايحأو .اذكهو «ةبقع نب ايسوم» :لاقو «قاحسإ نبا لاق» :لوقي

 .هوحن وأ ةياورلا ئلع مكحلا يف اًمالك هنع لقن ناك اذإ «يقهيبلا لاق»

 فصنلا يف ةريسي عضاوم يف هنم لقن «مزح نبال «ةريسلا عماوج» -؟

 :لوقي عضاوم يفو «(35756147.05 /7) هيمسي نأ نود ءزجلا نم لوألا

 هل



 دقو 79٠ 50871١(. /7) باتكلا مساب حّرصي نأ نود «مزح نبا لاق»

 .(1 55/59 هيمسي الو هركذب ضرعي

 ثلنثلا يف عضاوم يف فلؤملا هنم ئقتسا ءيطايمدلل «ةيوبنلا ةريسلا» -1

 «ظفاحلا فلخ نب نمؤملا دبعاب عضاوم ةتس يف هاّمسو .ءزجلا اذه نم لوألا

 ١ 278 /1) هركذب حيرصتلا نود عضاوم يف هنم لقنو .(مالعألا سرهف رظنا)

 فشل”ؤملا اهلقن دعس نبا نع لوقنلا نم ريثكو .(اهريغو ء190-50 56.5١

 ام هيلإ بسنيل وأ هيلع بقعتلا دارأ اذإ هيّمسي امنإو .يطايمدلا باتك ةطساوب
 ثيح «هيف عقو مهو يف فلؤملا هعبت عضوم يفو .هريغ دنع هدجي مل امم هب دّرفت 2

 .(؟5 /7) «يدقاولا لاق» :باوصلاو .«يرهزلا لاق» :لاق

 فصنلا يف اًريثك فلؤملا هيلع دمتعا «سانلا ديس نبال «رثألا نويع» - 4

 يف لاقف هنم ىقتسي أدب ام لئاوأ يف هاّمس دقو ؛«ءزجلا اذه نم يناثلا

 نويع) باتك يف سانلا ديس نب دمحم حتفلا وبأ ظفاحلا هب انأبنأ) 29710

 ايارسلاو تاوزغلا رابخأ نم «هنع لقنلا نم رثكأ ءزجلا رخآ لإ مث .«هل (رثألا

 نباو قاحسإ نبا تايورم كلذ فيعاضت يفو لي يبنلا تاباتكو دوفولاو

 يف الإ مهللا .هتطساوب اهلقن اهلك ءذئاع نبا يزاغم نم عضاوم ةثالثو ءدعس
 سيل هنكلو ءدعس نبا قايس قفاوي اربخ لقن ثيح (/77 /7) دحاو عضوم

 «تاقبطلا» نم هلقن نوكي نأ لمتحيف ؛قايسلا سفنب سانلا ديس نبا دنع

 .هيلإ تبن مل رخآ ردصم ةطساوب وأ «ةرشابم

 ملاس نب عيبرلا يبأل «ءافتكالا» باتك نم لقن (87 5 /7) عضوم يفو

 رهظي امك «سانلا ديس نبا باتك ةطساوب اًضيأ وهو «.(175ت) ىيعالكلا

 .ةلباقملاو ةنراقملاب
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 رابخأ ضعب فلؤملا لقن اًضيأو 251٠(. /7”) «يومأللا يزاغم» -

 «ةباحصلا ةفرعم»و (187* /7) ديبع ىبآل «لاومألا» نم ريسلاو ىزاغملا

 .(85/ 0717 /7) ميعن يبأل

 عضاوم يف هنم لقن ءيزوجلا نبال «ريسملا داز» :ريسفتلا بتك نمو -

 نم فلؤملا لقن (1/7) عضوم يفو .حيرصتلا نود 65 37 /)

 .يوغبلل «ليزنتلا ملاعم» هرصتخم نم وأ يبلعثلل «نايبلاو فشكلا»

 .(089 /5) عبارلا دلجملا يف هنم لقنلاب حّرص دق هنأل رهظأ يناثلا لامتحالاو

 نب هللا دبعو ءمصاع يبأ نبا نم لكل «ةئسلا» :ةنسلا بتك نمو -

 لاّسعلا دمحأ يبأل «ةفرعملا» باتكو «يناهبصألا خيشلا يبأو .دمحأ

 .ليوطلا رماع نب طيقل ثيدح جيرخت يف اهلك اهركذ ؛( 808-8637 )

 نود اًريثك يهقفلا فالخلا هنم لقن «ينغملا» :هقفلا بتك نمو -

 هرايتخا ركذي نأ دارأ ثيح (04 4 /7”) دحاو عضوم يف الإ .هركذب حيرصتلا

 فلؤملا ىّمس (475 /7) رخآ عضوم يفو .(ينغملا بحاص لاق» :لاقف

 بتك نمو .منغلا ةلاض ةلأسم يف هرايتخا يف هيلع ءانثلا باطأو باتكلا نود

 ءانبلا نبال «لاصخلا»و ,2275 /7) يلازغلل «طيسولا» اهركذ يتلا هقفلا

 هلقن يذلا ناك نإو 164 /7) ىعفاشلل «طوسبملا»و ,.(0657” /7) ىلبنحلا

 ْ .ةيدقع ةلأسم هنم

 نود هّنل وم ميسو هتع لقث أ نيهيعسملا تيدح نع لكقملا فشقا 5

 اًضيأ رخآ عضوم يف هنم لقن هنأ رهظيو .(7/71/7) عضوم يف باتكلا

 .هب حيرصتلا نود (17-7511"7/)

: 



 يلازغلل «ةرخآلا مولع فشك يف ةرخافلا ةردلا»و يبطرقلل «ةركذتلا» -

 .باتكلا مسي مل يناثلا يف هنكلو .(855 /)

 :يوبنلا بطلاب صاخلا عبارلا دلجملا رداصم *

 «ةيبطلا ةعانصلا يف ةيوبنلا ماكحألا» باتك :مسقلا اذه يف فلؤملا ةدمع

 .لاّحكلا نيدلا ءالع يومحلا ناخرط نب ميركلا دبع نب يلع نسحلا يبأل

 ,(55 5 /7) «رصعلا نايعأ»و )507/171١( «يفاولا» يف يدفصلا هل مجرت

 باتكلا اذه هتافنصم نم ئمسو .دفص يف لاملا تيب ليكو ناك هنأ ركذو

 57١. دودح يف يفوت هنأ ركذو ءامهريغو «نيعلا ضارمأ يف نوناقلا» باتكو

 ثيداحألا نم ةيبطلا ريغو ةيبطلا مسقلا اذه ةدام مظعم ميقلا نبا سبتقا

 .ةتبلا هيلإ رشي مل نكلو ءاذه لاحكلا نيدلا ءالع باتك نم ئرخألا لوقنلاو

 «ءابطألا ضعب» ب هنع نك لب ءهّمسُي ملف لاحكلا مالك اًنايحأ لقن دقو

 «مالسإلا ءابطأ ضععب»و (١؟0 /5) «ءابطألا ءالضف ضعب»و )١١15/5(

 الإ انل رسيتي مل نكلو «ةعبط نم رثكأ لاحكلا باتكل ردص دقو .(418/5)

 يلوجنلا دمحم ىنغلا دبع دمحأ قيقحتب مزح نبا راد نع ةرداصلا ةعبطلا

 ةبتكم ةخسن ةعجارم ئلإ اهيف رظنلا عم انررطضاف «ةئيس ةعبط يهو «لمجلا

 نب دمحم روتكدلا ةبتكم نم يهو «ةكولألا عقوم ئلع ةعوفرملا اشاب بغار
 (و ةحفص) هتمدقم يف قلاخلا دبع ينغلا دبع خيشلا هبن دقو .يكرتلا يكرت

 هنأ ركذف ءيومحلا باتك نم ميقلا نبا ةدافتسا ئلع ميقلا نبال يوبنلا بطلل

 ةعجارملا دنع رهظي اريبك اعافتنا يبهذلاو يومحلا يباتكب اهنيودت يف عفتنا»

 («يوبنلا بطلا» باتك ئلإ عجري مل ميقلا نبا نأ قحلاو .«ةنراقملاو

 خيش ةذمالت نم ببطتملا دواد فيلأت نم وهو «يبهذلا ئلإ بوسنملا
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 روشنم هل لاقم يف سينألا ميكحلا دبع روتكدلا ققح امك «ةيميت نبا مالسإلا

 .ةكولآلا عقوم يف

 نبال «عفانملا طقل» :ةراشإ نود اهنم لقن يتلا ئرخألا رداصملا نمو -

 يف هلوق امأ .سيفنلا نبال «زجوملا»و «ةلزج نبال «نايبلا جاهنم»و ,ءيزوجلا

 ةطساوب هنع لوقنم هلك قايسلاف ««جاهنملا بحاص نكأق# :سبالاملا ركذ

 مل ةيبطلا رداصملا نم رخآ بانك ئلإ ميقلا نبا عجر دقو .يومحلا باتك

 .اهريغو ءيقلا بابسأو تاغارفتسالا عاونأ هنم لقن «هيلع فقن

 رابخأ ةدع لقن (11/7-717/5 /5) ةبيصملا رح جالع يف هيده لصف يف -

 .هيلإ ةراشإ نود ايندلا يبأ نبال «رابتعالا» باتك نم

 يف كلذ دري ملو ««نمسلا» مسر يف ينسلا نبا باتك نم لقن دقو -

 .ةطساوب مأ اًسأر هنم لقنأ يردأ الف ءيومحلا باتك

 هنع ايكح )١857/5( «ءابطألا قاذح ضعب» :ةيوفشلا رداصملا نمو -

 «ةيمكحلا قرطلا» هيباتك يفاضيأ اهلقن دقو .لحكلا يفهتخأ نبا ةصق

 سيئر ىنثدح) :ريخألا يف هظفلو «.25 ٠٠ ص) «دودوملا ةفحت»و (8/)

 ْ .«رصم يف ءابطألا

 :سداسلاو سماخلا نيدلحملا رداصم *

 هقف ىلع مالكلا ثيح يعوضوملا قفاوتلل ةبراقتم امهرداصم
 درس ىف ةدمعلا نأ ئئفخي الو ءاهيلإ امو ءاضقلاو دودحلاو تالماعملا

 يفو «قبس امك اهعاونأ فالتخا ئلع ةنسلا بتك يه راثآلاو ثيداحألا

 بهاذملا بتكو «ئئلحملا»و «ينغملا» ىلع هتدمع تناك تايهقفلا

 :دراوملا مهأ درس يف امهنيب انجمد كلذل «ةفلتخملا
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 قاحسإ نب ليعامسإل «نآرقلا ماكحأ» :نآرقلا ماكحأ بتك نمف -
 594.1٠١(. فذ ىلا/ يك /5 ٠١7. 5 66510/0157031١ /0) يضاقلا

 .(14/57) يليعامسإلا ركب يبأل (يلع دنسم» :ثيدحلا بتك نمو -

 887 /ه)ركاسع نبال «فارطألا»و .(08 /2) دايز نبال (ماكحألا»و

 يف سيل هنم اًليوط اضن لقن (77 /7) يربطلل «راثآلا بيذهت»و «(5© 5

 نبال «عماجلا»و ,(3787 /5) لالخلل «عماجلا»و .باتكلا نم عوبطملا

 .(7177 2105 /5) «عيكو فنصملاو «(0/0”77) بهو

 ,(5757 /4) ةرنيبه نبال «حاصفإلا» :ثيدحلا حورش بتك نمو -

 .(017 ١ /4) ةزيزب نبال «ماكحألا حرش)و

 هنم لقن دقو ««قازرلا دبع فنصم» :ةفلتخملا ثيدحلا بتك نمو -

 مولعا»و .مزح نبال «ئلحملا» ةطساوب اهضعب ناك امبرو «راثآلا نم اًريثك
 خيرات»و .(«ليلكإلا ئلإ لخدملا» نم انه ٌصنلا) (8 /7) مكاحلل «ثيدحلا

 0غ /0) ةمثيخ ىبأ نبال «خيراتلا»و .(7857/5//3017) «يراخبلا

 يدع نبال «لماكلا»و .(7385 778 077107 /5) نابح نبال «تاقثلا»و

 يزملل «لامكلا بيذبت»و ١5٠(. /5) ىنطقرادلل «للعلاا 5)

 .(59 /5) ريثألا نبال «ةياهنلا»و «(7" 87 ”5/5)

 ((5 57 /5) «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» :ةيميت نبا بتك نمو -

 )5//0١1(. ناويحلا راجئتسا يف درفم فنصمو

 رصن نب دمحمل «ءاملعلا فالتخا» :فالخلاو هقفلا بتك نمو -

 .(89 /65) «ينامركلا برح لئاسم)»و .(755 /65) يزورملا

 ا/



 «سيذهتلا»و .(75807 /5) «ةلمرح باتك)» :ةيعفاشلا هقف بتك نمو -

 2٠٠١ /5) يلماحملل «ةدمعلا»و )23٠١.44/5. يسدقملا رصنل

 يلاعملا يبأل «رئاخذلا»و 3٠١«. /1) نامثع نب دمحمل «ديهمتلا»و
 يعفارلل «ريبكلا حرشلا»و .(477/57) يعفارلل «طسوألا حرشلا»و «0)

 غابصلا نبال «لماشلا»و :.(44 /7) ينارمعلل «نايبلا»و « )0 :«٠

 .(44/57) «يواحلا»و .(48 /5) يعفارلل «ررحملارو 292 5)

 نأ هةر" يلازغلل (زيجولا»و«(١ ٠٠ /5) ىجيندنبلل «(دمتعملا»و

 1 0/0 /”7) يزاريشلل «نذهملا»و ١( 0 /7) يلازغلل «طيسولا»و

 «ةحضاولا»و «(57ه 50١١7/ /0) «ةنودملا» :ةيكلاملا بتك نمو -

 (ةنيمثلا رهاوجلا دقع > ) (رهاوجلا»و )755708١١7/0(« بيبح نبال

 ,(17 5 ,7797/5) يعداربلل «بيذهتلا»و )7375/5 341 597 58٠(.

 5٠(. 5 /5) بالجلا نبال «عيرفتلا»و

 2٠١.17 /5 517 /5) «يقرخلا رصتخم» :ةلبانحلا بتك نمو -

 ,(؟ ٠١17 /ه) :لالخلا مالغل «يفاشلا»و , /”) «رفاسملا داز»و «,”648

 (داشرإلا»و .(57/7) هل (درجملا»و .(577/7) ئلعي يبأل «قيلعتلا»و

 5٠١(( /0) باطخلا يبأل «لئاسملا سوؤراو «(7 5 /7) ئسوم يبأ نبال

 .(:١٠7.5١54.51:.9/5285/6١1)ةيميت نبادجملل «ررحملا»و

 :يرماسلل ؟بعوتسملاالو :(477 /8) نيسلعي ىبأ نبال ؛عورفلااو

 .(ههال /0ه)
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